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13.1.2021 A9-0229/1

Módosítás 1
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel a hivatalos halálozási adatok 
azt mutatják, hogy a férfiak körében 
magasabb a vírus okozta halálozási arány 
mint nőknél, míg a nőknél annak a 
kockázata nagyobb, hogy 
megfertőződjenek, ugyanis a jelen 
válságban nélkülözhetetlen ágazatokban 
dolgozó munkavállalók körében 
aránytalanul többen vannak;

C. mivel a kezdeti hivatalos halálozási 
adatok azt mutatják, hogy az idősebb 
férfiak körében magasabb a vírus okozta 
halálozási arány mint nőknél, míg a nőknél 
annak a kockázata nagyobb, hogy 
megfertőződjenek, ugyanis a jelen 
válságban nélkülözhetetlen ágazatokban 
dolgozó munkavállalók körében 
aránytalanul többen vannak;
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13.1.2021 A9-0229/2

Módosítás 2
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel az Eurofound kutatása azt 
mutatja, hogy a Covid19-válság komoly 
veszélyt jelent a munkaerőpiacon való 
részvételben a nemek közötti egyenlőség 
terén elért eredményekre, és évtizedekkel 
vetheti vissza azokat, különösen, ha a 
tevékenységet továbbra is akadályozzák a 
nők által felülreprezentált ágazatokban30; 
mivel a kutatások azt mutatják, hogy a 
nemek közötti foglalkoztatási különbség 
csökkenése stagnált az elmúlt években, és 
a tartós egyenlőtlenségek a 
foglalkoztatottságban való részvételt 
tekintve több mint 335 milliárd EUR 
összegbe kerül Európának évente, amely 
2019-ben az uniós GDP 2,41%-ának felelt 
meg31;

_________________
30 Eurofound, Covid19-felmérés, 2020
31 Eurofound, A nemek közötti 
különbségek megszüntetése a 
foglalkoztatásban: az előrehaladás 
védelme és a Covid19 kihívásaira való 
reagálás (2020).

J. mivel az Eurofound kutatása azt 
mutatja, hogy a Covid19-válság komoly 
veszélyt jelent a munkaerőpiacon való 
részvételben a nemek közötti egyenlőség 
terén elért eredményekre, és évtizedekkel 
vetheti vissza azokat, különösen, ha a 
tevékenységet továbbra is akadályozzák a 
nők által felülreprezentált ágazatokban30; 
mivel a kutatások azt mutatják, hogy a 
nemek közötti foglalkoztatási különbség 
csökkenése 2015 és 2018 között stagnált, 
és a tartós egyenlőtlenségek a 
foglalkoztatottságban való részvételt 
tekintve több mint 335 milliárd EUR 
összegbe kerül Európának évente, amely 
2019-ben az uniós GDP 2,41%-ának felelt 
meg;

_________________
30 Eurofound, Covid19-felmérés, 2020
31 Eurofound, A nemek közötti 
különbségek megszüntetése a 
foglalkoztatásban: az előrehaladás védelme 
és a Covid19 kihívásaira való reagálás 
(2020).
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13.1.2021 A9-0229/3

Módosítás 3
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a válság nemi szempontú 
hatásáról egyebek mellett az EIGE és az 
ENSZ nőjogi szervezetének munkája is 
tanúskodik; ugyanakkor a válság teljes 
hatását nehéz felmérni, mivel nincsenek 
összehasonlítható, nemek szerint bontott 
adatok a tagállamokban; mivel a Covid19-
világjárvány példátlan hatással volt az 
európai munkaerőpiacra; mivel a helyzetet 
körültekintően meg kell vizsgálni 
ágazatonként, nemek és életkorok szerinti 
adatbontásban, mind a válság, mind pedig 
a fellendülés időszakában; mivel a 
pandémia gazdasági, foglalkoztatási és 
társadalmi következményei még mindig 
nem ismertek, de az előzetes tanulmányok 
szerint jelentős számban szűnnek meg 
munkahelyek a szolgáltatási és ipari 
ágazatokban; mivel ezzel szemben más 
ágazatok megtartották a foglalkoztatási 
biztonságot a válság ellenére, beleértve a 
közszektort és a gyógyászati ágazatot, 
valamint az IKT-t;

K. mivel a válság nemi szempontú 
hatásáról egyebek mellett az EIGE és az 
ENSZ nőjogi szervezetének munkája is 
tanúskodik; ugyanakkor a válság teljes 
hatását nehéz felmérni, mivel nincsenek 
összehasonlítható, nemek szerint bontott 
adatok a tagállamokban; mivel a Covid19-
világjárvány példátlan hatással volt az 
európai munkaerőpiacra; mivel a helyzetet 
körültekintően meg kell vizsgálni 
ágazatonként, nemek és életkorok szerinti 
adatbontásban, mind a válság, mind pedig 
a fellendülés időszakában; mivel a 
pandémia gazdasági, foglalkoztatási és 
társadalmi következményei még mindig 
nem ismertek, de az előzetes tanulmányok 
– köztük az Eurofound tanulmánya – 
szerint jelentős számban szűnnek meg 
munkahelyek a szolgáltatási és ipari 
ágazatokban, akárcsak az érintkezéssel 
járó, többek között kiskereskedelmi, 
szabadidős és személyi szolgáltatások 
ágazatában, ahol túlnyomórészt nőket 
foglalkoztatnak; mivel ezzel szemben más 
ágazatok megtartották a foglalkoztatási 
biztonságot a válság ellenére, beleértve a 
közszektort és a gyógyászati ágazatot, 
valamint az IKT-t;
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13.1.2021 A9-0229/4

Módosítás 4
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a nők jogaival és a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos tagállami 
félretájékoztatást, a negatív közéleti 
vitákat, a prioritások elégtelen 
meghatározását, a releváns 
szolgáltatásokhoz való korlátozott vagy 
megtagadott hozzáférést, valamint a nők 
jogaival, az LMBTQI+ jogaival és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
regresszív kezdeményezéseket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a civil 
társadalmi szervezetek és a fent említett 
témákhoz kapcsolódó demonstrációk 
mozgásterének szűkülését a Covid19 
válság és a válság utáni időszak alatt a 
demokráciát és az alapvető jogokat érintő 
korlátozó intézkedések miatt; úgy véli, 
hogy az uniós jog megsértésének gyanúja 
esetén kötelezettségszegési eljárások 
indíthatók, és hogy e tekintetben alapvető 
fontosságú lehet az uniós források 
folyósítására vonatkozó feltételességi 
mechanizmus az uniós értékekről szóló 
éves bizottsági nyomon követési jelentés 
alapján; kéri a tagállamokat, biztosítsák, 
hogy a korlátozó vészhelyzeti intézkedések 
csak a világjárvány megfékezését 
szolgálják, legyenek időben korlátozottak 
és az alapvető jogokkal kompatibilisek;

7. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a nők jogaival és a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos tagállami 
félretájékoztatást, a negatív közéleti 
vitákat, a prioritások elégtelen 
meghatározását, a releváns 
szolgáltatásokhoz való korlátozott vagy 
megtagadott hozzáférést, valamint a nők 
jogaival, az LMBTQI+ jogaival és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
regresszív kezdeményezéseket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a civil 
társadalmi szervezetek és a fent említett 
témákhoz kapcsolódó demonstrációk 
mozgásterének szűkülését a Covid19 
válság és a válság utáni időszak alatt a 
demokráciát és az alapvető jogokat érintő 
korlátozó intézkedések miatt; megjegyzi, 
hogy megfelelő intézkedéseket kell hozni 
abban az esetben, ha megállapítást nyer, 
hogy a jogállamiság elveinek valamely 
tagállamban történő megsértése kellően 
közvetlenül érinti az uniós költségvetéssel 
való hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmét, vagy ennek a 
kockázata komolyan fennáll; kéri a 
tagállamokat, biztosítsák, hogy a korlátozó 
vészhelyzeti intézkedések csak a 
világjárvány megfékezését szolgálják, 
legyenek időben korlátozottak és az 
alapvető jogokkal kompatibilisek;
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13.1.2021 A9-0229/5

Módosítás 5
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. Aggodalmának ad hangot a 
Covid19 okozta magas halálozási arány 
miatt; emlékeztet a férfiak körében 
nagyobb halálozási arányra, és sürgeti az 
Egészségügyi Világszervezetet (WHO) és 
az érintett uniós ügynökségeket, hogy 
vizsgálják meg a nőkre és a férfiakra 
gyakorolt egészségügyi hatás különbségeit; 
felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
kövesse nyomon a helyzetet a vírus nőkre 
és férfiakra gyakorolt hosszú távú 
egészségügyi hatásainak megértése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a vírussal 
kapcsolatos klinikai kutatásnak magában 
kell foglalnia a nemek kiegyensúlyozott 
képviseletét annak értékelése érdekében, 
hogy a vírus és bármely lehetséges vakcina 
vagy kezelés hogyan érintheti eltérően a 
nőket és a férfiakat;

8. Aggodalmának ad hangot a 
Covid19 okozta magas halálozási arány 
miatt; emlékeztet a férfiak körében 
nagyobb kezdeti halálozási arányra, és 
sürgeti az Egészségügyi Világszervezetet 
(WHO) és az érintett uniós ügynökségeket, 
hogy vizsgálják meg a nőkre és a férfiakra 
gyakorolt egészségügyi hatás különbségeit; 
felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
kövesse nyomon a helyzetet a vírus nőkre 
és férfiakra gyakorolt hosszú távú 
egészségügyi hatásainak megértése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a vírussal 
kapcsolatos klinikai kutatásnak magában 
kell foglalnia a nemek kiegyensúlyozott 
képviseletét annak értékelése érdekében, 
hogy a vírus és bármely lehetséges vakcina 
vagy kezelés hogyan érintheti eltérően a 
nőket és a férfiakat;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Módosítás 6
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. sürgeti a Bizottságot, hogy az 
egészségüggyel kapcsolatos szakpolitikai 
válaszaiban – például az EU 4 
egészségügyi programjában, a rák elleni 
uniós tervben és az EU egészségügyi 
stratégiájában – vegye figyelembe az olyan 
vészhelyzeteket, mint a Covid19, beleértve 
a nemspecifikus egészségügyi 
megfontolásokra, például a szexuális és 
reproduktív egészségre és jogokra 
gyakorolt hatásukat; felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy az EU4 egészségügyi 
programján belül foglalkozzon a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 2020–
2025-ös stratégia egészségügyi 
vonatkozásaival, például a szexuális és 
reproduktív egészséggel és jogokkal, 
amelyek az egészség szerves részét 
képezik, valamint a jólét és a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításának 
alapvető elemei; kéri, hogy fokozzák a 
nemek közötti egyenlőséghez 
elengedhetetlen szolgáltatásokba történő 
beruházásokat, és hogy a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szakértőket és a 
nemek közötti egyensúlyt építsék be az 
EU4 egészségügyi programjába;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy az 
egészségüggyel kapcsolatos szakpolitikai 
válaszaiban – például az EU 4 
egészségügyi programjában, a rák elleni 
uniós tervben és az EU egészségügyi 
stratégiájában – vegye figyelembe az olyan 
vészhelyzeteket, mint a Covid19, beleértve 
a nemspecifikus egészségügyi 
megfontolásokra, például a szexuális és 
reproduktív egészségre és jogokra 
gyakorolt hatásukat; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy az EU4 
egészségügyi program végrehajtása során 
foglalkozzon a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó 2020–2025-ös stratégia 
egészségügyi vonatkozásaival, például a 
szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal, amelyek az egészség szerves 
részét képezik, valamint a jólét és a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításának 
alapvető elemei; kéri, hogy fokozzák a 
nemek közötti egyenlőséghez 
elengedhetetlen szolgáltatásokba történő 
beruházásokat, és hogy a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szakértőket és a 
nemek közötti egyensúlyt építsék be az 
EU4 egészségügyi program 
végrehajtásába;

Or. en



AM\1222183HU.docx PE662.827v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0229/7

Módosítás 7
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. sajnálja a Jogérvényesülés, Jogok 
és Értékek Alap jelentős, 20%-os 
csökkentését, és következésképpen a 
Bizottság által a módosított többéves 
pénzügyi keret javaslatában javasolt 
Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek 
programét, annak ellenére, hogy már egy 
egyébként is alacsony, 2018-ban javasolt 
költségvetési keretből vontak el; sajnálja, 
hogy ez a határozat ellentétes a 2019-es 
álláspontjával és a civil társadalomnak a 
költségvetés növelésére irányuló 
felhívásaival; emlékeztet arra, hogy a 
Parlament állásfoglalása indokolt, 
tekintettel az „uniós értékek” ág 
belefoglalására – amely további 
költségvetési keretet igényel –, valamint a 
Covid19 nőkre gyakorolt aránytalanul 
nagy hatására és a nemi alapú erőszak 
válság során tapasztalt növekedésére, és 
hogy ez az egyetlen olyan program, amely 
kifejezetten azon civil szervezeteket 
támogatja, amelyek célja a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása és a nemi alapú 
erőszak elleni küzdelem az Unióban; 
felhívja a Tanácsot, hogy növelje a 
DAPHNE egyedi célkitűzésének és más 
kapcsolódó programok célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges forrásokat, és 
biztosítsa, hogy ezek a források 
elegendőek legyenek, figyelembe véve a 
jelenlegi szükségleteket, összhangban az 
Európai Parlament 2019. évi 

20. ismételten határozott 
támogatásának ad hangot a 
„Jogérvényesülés” program, valamint a 
„Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” 
program tekintetében; üdvözli a 
„Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” 
programon belül az új uniós értékek ág 
létrehozását, és hangsúlyozza, hogy annak 
a jogok védelmére, előmozdítására és a 
velük kapcsolatos tudatosság növelésére 
kell összpontosítania azáltal, hogy 
pénzügyi támogatást nyújt a helyi, 
regionális és transznacionális szinten 
tevékenykedő civil társadalmi 
szervezeteknek; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára e programok megfelelő 
finanszírozásának biztosításával 
kapcsolatban; üdvözli azt kiemelt 
programokra elkülönített további 
forrásokat, amelyekről megállapodás 
született Parlament és a Tanács között a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről folytatott záró 
tárgyalások során, és amelyekből a 
„Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” 
program részesül majd; üdvözli a 2021. 
évi uniós költségvetésre vonatkozó 
ideiglenes megállapodást, amely további 
6,6 millió eurót különít el a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek” programra; 
hangsúlyozza, hogy ezen előirányzatokból 
megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 
DAPHNE egyedi célkitűzés keretében a 
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álláspontjával, megfelelő finanszírozást 
biztosítva 2021-re a Covid19 nemi alapú 
erőszakra gyakorolt hatásainak 
leküzdésére; kéri, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégia kettős 
megközelítésével összhangban a „Next 
Generation EU” elnevezésű új 
helyreállítási eszközben vagy a 2021-2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretben sürgősen fogadjanak el 
a nemek közötti egyenlőségre irányuló 
egyértelmű, a nemek közötti egyenlőségre 
irányuló intézkedéseket a nők válság utáni 
sajátos szükségleteinek kezelése 
érdekében, különösen a foglalkoztatás, a 
nemi alapú erőszak és a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok területén; 
felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy ezt fontolják meg a Covid19-re 
vonatkozó nemzeti reagálási tervek 
benyújtásakor, kellően figyelembe véve a 
meglévő intézkedéseket és finanszírozást, 
és a gazdasági fellendülés középpontjában 
a nemek közötti egyenlőség áll; felhívja a 
Tanácsot és a Bizottságot, hogy a 
gazdaságélénkítési intézkedések során 
alkalmazzák a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést;

nemi alapú erőszak megelőzésére és 
leküzdésére irányuló fellépések számára, 
és üdvözli az erre a célra elfogadott 
elkülönítést; hangsúlyozza, hogy az EU-
nak ambiciózusabbnak kell lennie 
értékeink védelme terén, és megfelelő 
finanszírozást kell biztosítania e 
tevékenységek számára; ezen túlmenően 
kéri, hogy a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégia kettős 
megközelítésével összhangban a „Next 
Generation EU” keretében többek között 
más programokban és eszközökben és a 
2021-2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben sürgősen 
hajtsanak végre a nemek közötti 
egyenlőségre irányuló egyértelmű, a nemek 
közötti egyenlőségre irányuló 
intézkedéseket a nők válság utáni sajátos 
szükségleteinek kezelése érdekében, 
különösen a foglalkoztatás, a nemi alapú 
erőszak és a szexuális és reproduktív 
egészség és jogok területén; felhívja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy ezt 
fontolják meg a Covid19-re vonatkozó 
nemzeti reagálási tervek benyújtásakor, 
kellően figyelembe véve a meglévő 
intézkedéseket és finanszírozást, és a 
gazdasági fellendülés középpontjában a 
nemek közötti egyenlőség áll; felhívja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy a 
gazdaságélénkítési intézkedések során 
alkalmazzák a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést;
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Módosítás 8
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válságra való reagálás intézkedéseinek 
kidolgozása során a Bizottságnak, a 
Parlamentnek és valamennyi tagállamnak 
az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazást 
és a munkáért járó egyenlő díjazást 
vezérelvnek kell tekintenie; üdvözli a 
Bizottság azon kötelezettségvállalását, 
hogy 2020 végéig kötelező erejű 
intézkedéseket terjeszt elő a bérek 
átláthatóságára vonatkozóan a nemek 
közötti bérszakadék és nyugdíjszakadék 
hatékony kezelése érdekében, mivel a 
gazdasági mutatók szerint ezek a 
szakadékok tovább mélyülnek a 
világjárvány következményeként; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe a tagállamok bevált 
gyakorlatait, kellően figyelembe véve a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) egyedi 
körülményeit és a különböző uniós 
munkaerő-piaci modelleket; felhívja 
továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja felül 
a 2006/54/EK irányelvet;

31. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válságra való reagálás intézkedéseinek 
kidolgozása során a Bizottságnak, a 
Parlamentnek és valamennyi tagállamnak 
az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazást 
és a munkáért járó egyenlő díjazást 
vezérelvnek kell tekintenie; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tegyen eleget 
kötelezettségvállalásának, mely szerint 
sürgősen kötelező erejű intézkedéseket 
terjeszt elő a bérek átláthatóságára 
vonatkozóan a nemek közötti bérszakadék 
és nyugdíjszakadék hatékony kezelése 
érdekében, mivel a gazdasági mutatók 
szerint ezek a szakadékok tovább 
mélyülnek a világjárvány 
következményeként; e tekintetben felhívja 
a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 
tagállamok bevált gyakorlatait, kellően 
figyelembe véve a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) egyedi 
körülményeit és a különböző uniós 
munkaerő-piaci modelleket; felhívja 
továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja felül 
a 2006/54/EK irányelvet;
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Módosítás 9
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
37 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

37. hangsúlyozza az európai 
mezőgazdasági ágazat és élelmiszer-ellátás 
előtt álló kihívásokat, valamint a vidéki 
térségekben élő nők sajátos helyzetét; 
hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a 
közös agrárpolitika stratégiai tervei révén 
már létező tematikus alprogramot a vidéki 
térségekben élő nők számára, amelyet az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA), és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogat; 
hangsúlyozza, hogy ez az alprogram a nők 
foglalkoztatásának és a női 
vállalkozásoknak a bátorítását tűzi ki célul; 
e tekintetben kéri, hogy különítsenek el 
uniós alapokat a vidéki területek jobb élet- 
és munkakörülményeinek támogatására; 
kéri továbbá, hogy az európai zöld 
megállapodás keretében vizsgálják meg a 
vidéken élő nők szerepét a környezet és a 
biológiai sokféleség védelmében; felhívja a 
tagállamokat, hogy osszák meg egymással 
a mezőgazdasági ágazatban dolgozó segítő 
házastársak szakmai státuszával 
kapcsolatos bevált gyakorlatokat, és kéri, 
hogy a Bizottság dolgozzon ki 
iránymutatást e tekintetben;

37. hangsúlyozza az európai 
mezőgazdasági ágazat és élelmiszer-ellátás 
előtt álló kihívásokat, valamint a vidéki 
térségekben élő nők sajátos helyzetét; 
hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a 
közös agrárpolitika stratégiai tervei révén 
már létező tematikus alprogramot a vidéki 
térségekben élő nők számára, amelyet az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap támogat; hangsúlyozza, hogy ez az 
alprogram a nők foglalkoztatásának és a 
női vállalkozásoknak a bátorítását tűzi ki 
célul; e tekintetben kéri, hogy különítsenek 
el uniós alapokat a vidéki területek jobb 
élet- és munkakörülményeinek 
támogatására; kéri továbbá, hogy az 
európai zöld megállapodás keretében 
vizsgálják meg a vidéken élő nők szerepét 
a környezet és a biológiai sokféleség 
védelmében; felhívja a tagállamokat, hogy 
osszák meg egymással a mezőgazdasági 
ágazatban dolgozó segítő házastársak 
szakmai státuszával kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat, és kéri, hogy a Bizottság 
dolgozzon ki iránymutatást e tekintetben;
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Módosítás 10
Frances Fitzgerald, előadó

Jelentés A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
A Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziója
(2020/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. kiemeli a hajléktalansággal 
szembesülő és a prostituált nők egyedi 
körülményeit és a nemi alapú erőszakkal 
szembeni fokozott kiszolgáltatottságukat, 
valamint a Covid19-világjárvány és az azt 
követő sürgősségi intézkedések 
következtében a higiéniai és egészségügyi 
létesítményekhez való hozzáférés hiányát; 
felszólítja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a szociális és a 
megfelelő pénzügyi támogatásokat 
kiterjesszék a bizonytalan helyzetben 
lévőkre is, ideértve a szegénység 
kockázatának kitett vagy a szegénységben 
élő, a hajléktalan vagy a társadalmi 
kirekesztésnek kitett nőket is; üdvözli a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alapot, amely 
további forrásokat biztosít az anyagi 
nélkülözés kezelésére és a szociális 
támogatásokhoz; kiemeli annak 
szükségességét, hogy a hajléktalan és 
okmányokkal nem rendelkező nők igénybe 
vehessék az egészségügyi szolgáltatásokat; 
felhívja a Bizottságot, hogy az 
integrációról és a befogadásról szóló, 
következő cselekvési tervben foglalkozzon 
helyzetükkel; felhívja a tagállamokat, hogy 
a világjárványra való reagálási terveikben 
megfelelően vegyék figyelembe a 
hajléktalan nőket;

43. kiemeli a hajléktalansággal 
szembesülő és a prostituált nők egyedi 
körülményeit és a nemi alapú erőszakkal 
szembeni fokozott kiszolgáltatottságukat, 
valamint a Covid19-világjárvány és az azt 
követő sürgősségi intézkedések 
következtében a higiéniai és egészségügyi 
létesítményekhez való hozzáférés hiányát; 
felszólítja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a szociális és a 
megfelelő pénzügyi támogatásokat 
kiterjesszék a bizonytalan helyzetben 
lévőkre is, ideértve a szegénység 
kockázatának kitett vagy a szegénységben 
élő, a hajléktalan vagy a társadalmi 
kirekesztésnek kitett nőket is; üdvözli a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alapot, amely 
további forrásokat biztosít az anyagi 
nélkülözés kezelésére és a szociális 
támogatásokhoz; kiemeli annak 
szükségességét, hogy a hajléktalan és 
okmányokkal nem rendelkező nők igénybe 
vehessék az egészségügyi szolgáltatásokat; 
megjegyzi, hogy e társadalmi csoportok 
körülményeit figyelembe vették a 
Bizottság integrációról és társadalmi 
befogadásról szóló cselekvési tervében; 
felhívja a tagállamokat, hogy a 
világjárványra való reagálási terveikben 
megfelelően vegyék figyelembe a 
hajléktalan nőket;
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